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Kursens mål
Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att systematiskt undersöka och analysera 
pedagogiska processer samt att tolka och använda resultat från utvärderingar och forskning 
för att utveckla och kvalitetssäkra fritidshemsverksamhet.
 
Efter avslutad kurs ska studenten:

1. kunna redogöra för system som finns för att följa upp och säkra kvalitet och 
likvärdighet i det svenska skolsystemet och vilket ansvar för kvalitetssäkring som 
åligger lärare, rektor, kommun och staten,

2. kritiskt kunna granska befintliga utvärderingar och kvalitetsredovisningar från 
fritidshem och skola samt jämföra olika sätt att definiera och mäta kvalitet,

3. kunna visa hur elevers perspektiv och erfarenheter kan synliggöras genom 
utvärdering, samt hur systematiskt kvalitetsarbete kan utformas och användas i syfte 
att öka elevers inflytande och delaktighet,

4. identifiera ett utvecklingsbehov i fritidshemsverksamheten utifrån en problemanalys 
med stöd av relevant forskning och styrdokument,

5. självständigt kunna planera och genomföra undervisning och verksamhetsutveckling 
på fritidshem, mot bakgrund av såväl kvalitet som lokala förutsättningar och elevers 
perspektiv i förhållande till fritidshemmets uppdrag,

6. utvärdera egen undervisning utifrån uppsatta mål samt föreslå hur denna skulle 
kunna utvecklas för att öka elevers delaktighet med ett särskilt fokus på de äldre 
eleverna på fritidshemmet,

7. på ett respektfullt sätt samspela med elever kring verksamhetens undervisning och 
verksamhetsutveckling utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på elevers 
perspektiv,

8. visa god kommunikativ förmåga.

Behörighetskrav
Godkänt resultat på VFU-delarna i kurserna: FAR110 - Fritidspedagogiskt arbete I 15 hp och 
SMG105 - Svenska och matematik för grundlärare mot fritidshem: Den språkande och 
matematiska människan 15 hp.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• enskild skriftlig uppgift (lärandemål 1, 2, 6 och 8)
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• enskild fältstudie som sammanställs i grupp (lärandemål 3 och 8)
• enskilt förberedda seminarier (lärandemål 3 och 8)
• enskild skriftlig plan med muntlig redovisning (lärandemål 4 och 8)
• fullgjord verksamhetsförlagd utbildning, VFU (lärandemål 5, 6 och 7)

 
Omexamination kan ske i annan form.
 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops, fältstudier, textanalys 
samt verksamhetsförlagd undervisning som i denna kurs är 7,5 hp (VFU).
 
Begränsning av antalet examinationstillfällen
Vid underkänd verksamhetsförlagd utbildning har den studerande rätt till förnyad VFU vid 
ett (1) tillfälle.
VFU:n ska vara sammanhängande vid varje tillfälle.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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